
 
 
 
 

Návod k instalaci a použití 
Installation and operating instruction 

 
ELEKTRICKÉ PROTIZÁMRAZOVÉ 

TOPIDLO EF 135 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZ : Tento produkt je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo 
příležitostné použití. EN : This product is only suitable for well insulated rooms 
or oc- casional use. FR : Ce produit convient uniquement à des endroits bien 
isolés ou pour un usage occa- sionnel. IT : Questo prodotto è adatto solo per 
spazi ben isolati o per uso occasionale. NL : Dit product is uitsluitend geschikt 
voor goed geïsoleerde ruimten of voor spora- disch gebruik. NO : Dette 
produktet egner seg kun for godt isolerte rom eller sporadisk bruk. SV : Denna 
produkt är endast lämplig för användning i väl isolerade utrymmen eller enstaka 
användning. 
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1. Tento přístroj smí být používán dětmi ve věku 8 let a více 
nebo osobami se sníženými tělesnými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a 
vědomostí pouze tehdy, pokud budou tyto osoby při jeho 
používání pod dohledem nebo budou o bezpečném 
používání přístroje instruovány a pokud tyto osoby s tím 
spojená nebezpečí pochopí. S přístrojem si nesmí hrát děti. 
Čištění a údržbu ze strany uživatele nesmějí provádět děti, 
ledaže by přitom byly pod dohledem. 

 
2. VAROVÁNÍ! Topení se nesmí zakrývat, protože by se mohlo 
přehřát. 
3. Děti ve věku do 3 let se nesmějí přibližovat k topidlu, pokud nejsou 
pod stálým dohledem. 
4. Děti ve věku mezi 3 a 8 lety smějí přístroj pouze zapínat a vypínat, 
za předpokladu, že byl přístroj umístěn nebo instalován v plánované 
normální provozní poloze a za předpokladu, že jsou při bezpečném 
používání přístroje pod dohledem nebo byly o bezpečném používání 
přístroje instruovány a chápou nebezpečí s tím spojená. Děti ve věku 
mezi 3 a 8 lety nesmějí připojovat zástrčku přístroje do zásuvky, 
nesmějí u přístroje provádět žádná nastavení a nesmějí přístroj ani 
čistit, ani provádět jeho údržbu, kterou provádí uživatel. 5. POZOR: 
Některé součásti tohoto topení mohou být velmi horké a způsobit 
popáleniny. V přítomnosti dětí a ohrožených osob jsou nutná zvláštní 
opatření, týkající se dohledu. 

Úvod 
Aby Vám Vaše protizámrazové topidlo poskytovalo nejlepší služby, 
přečtěte si před jeho použitím přiložené bezpečností předpisy. Uložte 
prosím tento návod pro pozdější použití, pokud byste si jej chtěli ještě 
jednou přečíst a připomenout si jeho obsah. 

CZ	
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Technická data elektrického protizámrazového topidla EF 135 
 

Rozměry (Ø x L) Ø 5,0 x 92 cm 
Topný výkon 135 W 
Připojení 220-240V~, 50Hz 
Povrchová teplota cca 70 °C s ochranou proti přehřátí 
Způsob krytí IP X4 

 
VAROVÁNÍ! Poškozený síťový kabel musí zástupce výrobce, 
pověřený údržbou a opravami nebo odpovídajícím způsobem 
kvalifikovaná osoba vyměnit, aby bylo zamezeno vzniku nebezpečí. 

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 
1. Přístroj musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od hořlavých 
předmětů, jako jsou nábytek, záclony a podobné předměty. 
2. VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k přehřátí, nesmí být protizámrazové 
topidlo zakrýváno. 
3. Topidlo nesmí být umístěno bezprostředně pod elektrickou 
zásuvkou. 
4. Topidlo nesmí být používáno v místnostech, kde se skladují 
hořlavé kapaliny nebo plyny, nebo v jejich blízkosti. 
5. Případně použitý prodlužovací kabel musí být co nejkratší a musí 
být vždy úplně odvinutý a vedený volně. 
6. Do stejné síťové zásuvky, do které je připojeno topidlo, nesmějí 
být připojeny žádné další elektrické přístroje. 
7. Tento přístroj není vhodný pro použití osobami (včetně dětí) s 
omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi 
nebo osobami s nedostatkem zkušeností nebo vědomostí, pokud 
nejsou pod dohledem osoby, která je odpovědná za jejich bezpečnost 
nebo nebyly instruovány o použití přístroje. 
8. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zaručeno, že si nebudou s 
přístrojem hrát. 
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Směr vestavby 
 

ZAJISTĚTE PŘED INSTALACÍ PŘÍSTROJE, ABY BYLO 
ODPOJENO NAPÁJENÍ EL. PROUDEM. 
DÁLE JE NUTNO RESPEKTOVAT DODRŽOVÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH 
KROKŮ: 

 
1. Montážní poloha: Protizámrazové topidlo musí být 
upevněno podle následujícího vyobrazení 

 

 
2. Obě dolní poloviny držáku připevněte pomocí šroubů na zeď, 
protizámrazové topidlo umístěte do držáků. Poté upevněte horní 
držáky nad trubkou. 

 
3. POZOR: Je velmi důležité, umístit protizámrazové topidlo 
vodorovně a v malé výšce. Všechny regály, umístěné nad 
protizámrazovým topidlem, musí být od něj vzdáleny minimálně 300 
mm. Aby nedošlo k přehřátí, musí být zaručena cirkulace vzduchu 
okolo topidla. 

300 mm 

40 mm 100 mm 

110 mm 

60 mm 
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ČIŠTĚNÍ: 
Povrch protizámrazového topidla může být ošetřován pomocí vlhké 
látky s dodatečným utřením suchou látkou. Při čištění musí být trubka 
studená a přístroj musí být vypnutý. Na žádném místě trubky nesmí 
být použity abrazivní nebo lešticí prostředky na kov. 

ŘÁDNÁ LIKVIDACE 
 

Tento symbol znamená, že tento produkt nesmí být v 
rámci EU likvidován společně s domovním odpadem. Pro 
vyloučení vzniku možných škod pro životní prostředí nebo 
lidské zdraví v důsledku nekontrolované likvidace, je 
nutná zodpovědná recyklace, které bude sloužit trvalému 
opakovanému použití surovin a zdrojů. Využijte při 
odevzdávání tohoto přístroje prosím zařízení, která jsou 
určena pro jeho odevzdání a sběr nebo se obraťte na 
prodejce, od kterého jste produkt koupili. Tam můžete 
produkt odevzdat k ekologické likvidaci.



 

 


